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în procesul obi nuit de lucru, pentru a nu compromite atât imaginea 
personal , cât i imaginea institu iei media pe care o reprezint . 
Jurnalistul trebuie s  dea dovad  de responsabilitate profesional  i s  
r spund  pentru propriile ac iuni. 
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MODALIT ŢI DE RELAŢIONARE A INSTITUŢIILOR 
PUBLICE CU PRESA 

 

Victoria BULICANU 

 

Institu iile publice reprezint  ast zi destina ii frecvente pentru 
jurnalişti, din activitatea c rora aceştia zilnic extrag materiale 
informative, analitice şi de investiga ie. Institu iile publice de nivel 
central (Legislativul, Guvernul şi Preşedin ia) aproape zilnic fixeaz  
în agendele de activitate evenimente care prezint  interes pentru 
reprezentan ii presei. Tocmai de aceea preg tirile pentru întâlnirile cu 
jurnaliştii în cadrul evenimentelor institu ionale solicit  
responsabilitate, deschidere şi transparen  din partea institu iilor 
publice. Interac iunea jurnaliştilor cu reprezentan ii institu iilor 
publice, or, de cele mai dese ori, cei din urm  sunt şefii acestor 
institu ii sau purt torii de cuvânt ai acestora, se realizeaz  prin 
intermediul conferin elor de pres , briefing-urilor sau, mai rar, aşa-

numitelor evenimente de media tour. Fiecare din aceste evenimente, 
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prin intermediul c rora se ofer  informa ii importante presei despre 
activitatea institu iilor, comport  un anumit specific de organizare, 

etape de preg tire, posibilit i de interac iune direct  cu jurnaliştii şi 
nivel de eficien  în procesul de informare a publicului.  

Astfel, în lucrarea Cristinei Coman g sim c  o conferin  de pres  
reprezint  „un eveniment-cheie în politica de comunicare a unei 

organiza ii” [1, p.130]. Aceeaşi autoare mai numeşte evenimentul în 
cauz  „formula cea mai oficial  de comunicare cu mass-media” 
[ibidem]. În aceste condi ii, nu putem decât s  constat m c  un 
eveniment de talia conferin ei de pres  presupune o organizare 

meticuloas  a procesului de transmitere a informa iei c tre pres , prin 
alegerea localului corect pentru acest eveniment, prin identificarea 

jurnaliştilor care s-ar prezenta la acesta, prin modalit ile de 
transmitere a informa iei pentru a-i convinge pe jurnalişti de 
veridicitatea şi corectitudinea informa iei transmise etc. Putem vorbi 
despre trei etape în procesul de organizare a unei conferin e de pres : 
(1) preg tirea conferin ei de pres ; (2) desf şurarea conferin ei de 
pres  şi (3) evaluarea conferin ei de pres . Cea din urm  etap  implic  
analiza materialelor jurnalistice ap rute post-factum organiz rii 
evenimentului, prin identificarea modalit ilor în care au fost abordate 
informa iile transmise presei şi reac iile pe care le-au stârnit acestea în 
rândul publicului.  

Analizând şi celelalte modalit i de interac iune direct  cu presa, 
men ion m c  în cadrul conferin ei de pres , procesul de rela ionare 
are loc cel mai productiv. Timpul acordat întâlnirii, prezen a 
numeroas , de obicei, a jurnaliştilor, num rul de întreb ri oferite 
organizatorilor ofer  posibilitate jurnaliştilor de a se informa integral, 
din prima surs  şi de a pune la dispozi ia publicului materiale care s  
satisfac  cerin ele acestuia din punctul de vedere a exhaustivit ii 
informa iei oferite. Briefing-ul de pres  constituie o alt  modalitate de 
transmitere direct  a informa iilor c tre reprezentan ii presei, prin 
intermediul unei întâlniri scurte, în cadrul c reia se prezint  un singur 
subiect jurnaliştilor şi care dureaz  circa 20 min. Briefing-ul este 

sus inut de o singur  persoana, de regul , specialist în domeniul supus 
prezent rii, iar num rul de întreb ri oferite de c tre jurnalişti în cadrul 
unei astfel de întâlniri este redus: 3-5 întreb ri.  
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În Republica Moldova, briefingul este mai pu in utilizat în calitate 
de instrument de comunicare institu ional  cu mass-media, tocmai 

datorit  timpului limitat alocat întâlnirii şi comunic rii mesajului într-
o manier  unidirec ional , cu implicarea nesemnificativ  a jurnaliştilor 
în dezbaterea subiectului. De obicei, briefing-ul reprezint  un 
instrument comunica ional al forma iunilor politice şi al institu iilor 
publice de nivel central, atunci când acestea vor s  comunice o singur  
informa ie jurnaliştilor, de impact, de obicei.  

Evenimente institu ionale precum media-tour se organizeaz  mai 
rar pentru jurnaliştii moldoveni, acestea fiind instrumente specifice de 
comunicare cu presa ale institu iilor private, deşi nu neg m c  
institu iile publice, atunci când vor s  prezinte noi proiecte 
institu ionale, ambalate informa ional cu dovezi fizice (sedii, 
tehnologii utilizate, procese de lucru etc.), ar putea s  organizeze şi 
evenimente de media-tour. De cele mai dese ori, evenimentul în cauz  
este definit drept un instrument de promovare a unor produse/servicii 

sau a activit ii institu iilor prin intermediul jurnaliştilor, care sunt 
invita i s  ia cunoştin  de acestea prin intermediul unor excursii în 
grup, în scop informativ. În func ie de durata mediei-tour sau num rul 
jurnaliştilor invita i, un astfel de eveniment ar putea deveni extrem de 
costisitor pentru institu ia organizatoare, dar şi mai dificil în 
organizare. Frecvent, responsabilitatea pentru cazarea, masa ori 

transportul jurnaliştilor şi-o asum  institu ia organizatoare de 
eveniment, deci exist  riscul ca impar ialitatea jurnaliştilor s  fie 
perceput  de c tre public în defavoarea acestora.  

Atitudinea critic  a publicului fa  de jurnaliştii implica i în 
reflectarea activit ii institu iei se explic  prin existen a totuşi a unui 
anumit conflict de interese, bazat pe faptul c  jurnaliştii se vor sim i 
obliga i s  reflecte activitatea institu iei sau serviciile/produsele 
acesteia dintr-o perspectiv  favorabil . Astfel, pentru înl turarea 
oric ror riscuri în ceea ce priveşte poten ialele conflicte de interese în 
activitatea presei, Consiliul de Pres  din RM a întocmit ghidul 
„Conflictul de interese în activitatea jurnaliştilor” [2].  

Având acest ghid, colaborarea între mass-media şi institu iile 
publice poate s  se realizeze în baza unor standarde etice cunoscute 
jurnaliştilor, care solicit  periodic informa ii de interes public de la 
reprezentan ii acestor organiza ii. S  nu uit m îns  c  în procesul de 
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rela ionare cu aceste entit i, jurnaliştii moldoveni adesea sunt nevoi i 
s  ac ioneze la indica iile superiorilor. În acest context, G.Stepanov 
afirm  în una dintre lucr rile sale c  „asimilarea şi promovarea unei 
sau altei ideologii comportamental-profesionale mai depinde de 

politica editorial  a institu iei mediatice…” [3, p.117]. Trebuie s  
recunoaştem îns  c  mecanismele de comunicare institu ional  cu 
presa s-au îmbun t it în ultimii ani în ara noastr , reieşind din 
existen a cadrului normativ (a nu se în elege şi aplicarea lui per 
ansamblu de c tre jurnalişti), dar şi din faptul c  jurnaliştii 
colaboreaz  direct cu angaja ii birourilor de pres : comunicatori, 
purt tori de cuvânt, misiunea c rora este s  faciliteze circuitul 
informa ional între institu ie şi reprezentan ii presei.  

Dispare astfel necesitatea de a solicita informa ia de la func ionarii 
publici, care fiind antrena i în diverse activit i organiza ionale, evit  
sau chiar refuz  comunicarea cu presa. Aceştia invoc  existen a 
departamentelor de rela ii cu presa şi posibilitatea de a ob ine 
informa ii direct de la responsabilii de aici. O astfel de atitudine din 
partea func ionarilor publici este descris  subtil de c tre cercet torul 
G. David: „…necomunicarea reprezint  şi ea o tehnic  de 
comunicare…” [4, p.159]  

Progresul tehnic înregistrat în ultimii ani în domeniul mediatic, 
manifestat prin operativitate, diversitate în modalit ile de difuzare, 

manifestare, efecte influen eaz  şi sporeşte ast zi, mai degrab , 
cantitatea informa iei. Procesul îns  trebuie s  se extind  şi s  vizeze 
la fel de mult calitatea informa iei, prin intermediul document rii 
atente, profunde şi distribuirii informa iilor de interes public ob inute 
de la institu ii cu un public-service transparent.  
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